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zprÁvY z rAdnice

zprÁvY  
z mAtrikY

RM souhlasí s udělením výjimky z nej-
vyššího počtu dětí o 4 děti na 1 třídu 
v Mateřské škole na ulici Komenské-
ho 6, adamov.

RM vzala na vědomí smlouvu o pod-
nájmu nebytových prostor ze dne 1. 8. 
2007 uzavřenou mezi firmou adaVaK 
s.r.o. a firmou aBlE agency s.r.o.

RM schválila smlouvu o dílo na opra-
vu chodníku na ul. sadová s firmou 
GaMa J+p s.r.o.

RM schválila nejvhodnější nabídku 
na realizaci zakázky zateplení části 
budovy Komenského 6, adamov a sou-
časně schválila smlouvu o dílo s fir-
mou REastaV GRoUp s.r.o., Valaš-
ské Meziříčí.

RM schválila nejvhodnější nabídku na 
pořízení laserového měřiče rychlosti 
a současně schválila kupní smlouvu 
s firmou lavet, s.r.o., praha 4. 

RM schválila vnitřní předpis – směr-
nice pro kopírování pro veřejnost 
včetně ceníku kopírovacích služeb.

RM schválila vnitřní předpis – orga-
nizační řád Městského úřadu ada-
mov.

RM schválila projekt Městského klu-
bu mládeže předložený starostou 
města a schválila smlouvu o dílo uza-
vřenou s ateliérem tišnovka, Brno.

RM zřizuje jako svůj iniciativní a po-
radní orgán Komisi projektu Zdravé 
město adamov Místní agendy 21 a 
jmenuje předsedu RNdr. Karla truh-
láře a členy Jiřího Němce, Marii Neu-
manovou, ing. petra Revendu, Na-
děždu pikartovou, Bc. libuši Špačko-
vou, Mgr. Miroslava Kučeru, Mgr. sta- 
nislava tůmu, ing. Milana dudíka.

RM rozhodla a schválila výmaz mís-
ta výkonu činnosti MŠ na ul. U kos-
tela z Rejstříku škol a současně roz-
hodla a schválila zařazení nového 
místa výkonu činnosti MŠ a školní jí-
delny na adrese Komenského 6, ada-
mov.

RM rozhodla a schválila zvýšení ka-
pacity MŠ následovně: MŠ Jilemnic-
kého – 75 dětí, ŠJ 85 jídel, MŠ Ko-
menského –50 dětí, ŠJ 60 jídel. Cel-
ková kapacita MŠ 125 dětí, ŠJ 145  
jídel. 

RM pojednala petici proti výstavbě 
garáží a úpravě parkovacích míst na 
ul. družstevní.

RM odvolala pana Roberta Nedoros-
ta z funkce vedoucího strážníka Mp 
adamov.

ZM schválilo prodej objektu ZUŠ ada-
mov včetně pozemku formou veřejné 
dražby dobrovolné konané dne 20. 11. 
2007, organizované společností 
pRoKoNZUlta, a.s., a to za vyvolá-
vací cenu ve výši 3 150 000 Kč. 

ZM schválilo smlouvu o úvěru na do-
financování investiční akce Zateplení 
části bytového domu Komenského 6 
s Komerční bankou, a.s. a zároveň 
smlouvu o poskytnutí zajištění.

ZM neschválilo možnou změnu pod-
mínek smlouvy o úvěru uzavřenou  
s Českou spořitelnou, a.s. a ukládá 
starostovi projednat podmínky na po-
skytnutí investičního úvěru na reali-
zaci výstavby MŠ Komenského 6.

ZM schválilo prodej části pozemků 
pro výstavbu lodžií o celkové výměře 
66 m2 k bytovému domu na ul. Neu-
mannova 6 za cenu 100 Kč/m2.

U příležitosti státního svátku 
28. října 2007 položili zástupci 
města k pomníku T.G.M. kytici.

výlep plakátů v Adamově
Na základě dotazů obyvatel města týkajících se pravidel pro výlep pla-
kátů v adamově přinášíme několik základních informací.
– Výlepem plakátů bylo od září t.r. pověřeno Městské kulturní středisko 

adamov.
– Ve městě je 6 výlepových ploch, a to: v adamově iii u zastávky MHd, 

v adamově ii rovněž u zastávky MHd a u nádraží, v adamově i u spor-
tovní haly, nad schodištěm u obchodního domu a u obchodního domu 
na Horce.

– plakáty k výlepu (6 ks + min. 2 k případnému dolepení poškozených) 
se předávají na podatelnu MěÚ nebo do MKs, kde jsou po uhrazení 
poplatku za výlep označeny razítkem a předány k vylepení.

– Cena za vylepení 1 plakátu je 5 Kč. plakáty, za které nebyl uhrazen 
poplatek (nejsou označeny příslušným razítkem), jsou z plakátovacích 
ploch odstraňovány.

– Výlep plakátů je prováděn ve středu a o víkendu.
– Údržbu a opravy plakátovacích ploch zajišuje MěÚ.

 Jitka Králíčková, MKS Adamov 

Blahopřejeme
4.10. Marta Neveselá, 82 roky,
 Fibichova 34
13.10. Věra srnská, 84 roky, 
 družstevní 2
18.10. Vlasta Šlesingerová, 
 88 roků, Fibichova 5
28.10. Maria dáňová, 75 roků, 
 Blažkova 1
31.10. Helena tesařová, 80 roků, 
 Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
22.9. Martin tomašák
 Jana Růžičková

Úmrtí
27.9. Josef Nečas, roč. 1954, 
 pod Horkou 4

nepřehlédněte
 Upozorňujeme na povinnost vý-
měny občanských průkazů vyda-
ných do 31. 12. 1998 bez strojově 
čitelných údajů za průkazy se stro-
jově čitelnými údaji, a to nejpozdě-
ji do 31. 12. 2007. průkazy nemu- 
sí měnit občané narození před 1. 1. 
1936 s vyznačením platnosti bez 
omezení.                              OSSV

oznámení
 oznamujeme občanům, že bu-
de probíhat, v době vegetačního 
klidu, kácení dřevin. Zájemci o dře-
vo se mohou hlásit na telefonním 
čísle 516 499 635 paní Hnátovičo-
vá. Cena jednoho plnometru měk-
kého dřeva činí 400 Kč.        OMSÚ

Upozornění
 Žádáme občany, aby neparko-
vali před domem s pečovatelskou 
službou na ulici Komenského 1, 
adamov. důvodem je zahájení sta-
vebních prací spojených s ii. eta-
pou Regenerace panelového síd-
liště. Rovněž upozorňujeme chod-
ce, aby v dané lokalitě zvýšili po-
zornost při průchodu tak, aby ne-
došlo k jejich zranění. děkujeme 
za pochopení.       OMSÚ
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motoristé 
– blíží se zima
 Jaká bude letošní zima? Bude  
z hlediska napadaného sněhu výrazně 
nepříznivější než v uplynulých letech? 
Zastaví se teploty vzduchu na prů-
měru nebo zažijeme extrémní mra-
zy? Na tyto a řadu dalších podobných 
otázek budeme znát odpově v břez-
nu nebo dubnu příštího roku.
 Za zimní období je považováno 
období od počátku listopadu do kon-
ce měsíce března následujícího roku 
s tím, že v závislosti na povětrnost-
ních podmínkách se postupuje ob-
dobně i mimo toto období.
 sjízdností a schůdností silnic se 
rozumí takový stav, který umožňuje 
bezpečný pohyb vozidel. Řidiči jsou 
však ze zákona povinni respektovat 
podmínky, které jsou jim známy nebo 
které mohou předvídat. Znamená to, 
že pokud napadne sníh, pak to po-
řádně klouže. Ve chvíli, kdy začne sně-
žit, není v lidských silách okamžitě 
všechny silnice uklidit. také proto 
jsou zákonem stanoveny časové lhů-
ty dokdy má být sjízdnost zajištěna. 
Časy se pohybují v intervalu od dvou 
hodin do dvou dnů podle významu 
komunikace, přičemž doba začíná 
běžet až po skončení sněžení.
 Nicméně, kdo je připraven, není 
zaskočen a pro kvalitní údržbu a prů-
jezdnost silnic to platí dvojnásob. 
 pro správu a údržbu silnic Blansko 
smluvně zajišuje zimní údržbu níže 
uvedených komunikací firma GaMa 
J + p s. r. o.
 Olomučany – Josefov – Ada-
mov, Adamov – Bílovice. Údržba je 
prováděna pluhováním a posypem 
písku se štěrkem.
 Místní komunikace ve městě 
jsou udržovány na základě smlouvy 
o dílo s firmou Gama J + p s. r. o. Údrž-
ba je prováděna pluhováním a pře-
vážně solením. Ke sjízdnosti kopců a 
jiných nebezpečných úseků se může 
použít kamenná dr. Chemický posyp 
je prováděn až po odstranění sněhu.
 Komunikace z Adamova na Útě-
chov je majetkem MZlU Brno. Rov-
něž i tuto cestu udržuje firma GaMa 
J + p s. r. o., která tyto práce provádí 
na základě smlouvy s majitelem komu-
nikace. Komunikace se udržuje plu-
hováním a posypem písku se štěrkem.
 V případě kalamity a nesjízdnos-
ti některých uvedených úseků silnic 
je možno volat na tato čísla:
• dispečink sÚs Blansko 516 481 173
• dispečink sÚs JMK 547 120 312
• GaMa J + p s. r. o. 516 446 440

OMSÚ

 Komise pro udělování čestného 
občanství obce vznikla z rozhodnutí 
Rady města adamova jako její inici-
ativní a poradní orgán. Komise má pět 
členů. Jsou jimi: pan Jiří Němec, pan 
Miroslav Čuma, paní Mgr. Jana Bu-
rianová a paní Jitka Králíčková. před-
sedkyní komise je paní lenka Malá-
ková.
 V souvislosti s přípravami oslav 
40. výročí povýšení adamova na měs-
to v roce 2004 bylo rozhodnuto o při-
dělení čestného občanství vybraným 
obyvatelům města tak, jak to umož-
ňuje zákon o obcích č. 128/2000 sb. 
Čestné občanství je nejvyšším čest-
ným osobním vyznamenáním jed-
notlivce udělované městem.
 po dohodě s vedením města oslo-
vila komise v minulém volebním ob-
dobí místní organizace, firmy, spol- 
ky, sdružení a formou informace  
v adamovském zpravodaji i jednotliv-
ce s výzvou, aby dle stanovených 
podmínek předložili svoje návrhy na 
udělení čestného občanství. Návrh 
na udělení čestného občanství mu-
sel obsahovat podrobné zdůvodnění 
zásluh navrhované fyzické osoby, 
které mělo být čestné občanství udě-
leno.
 Rada města následně na základě 
zpracování a předložení návrhů roz-
hodla o udělení čestného občanství. 
Čestné občanství bylo v říjnu 2001 
uděleno panu Jaroslavu Zelíkovi a v 
říjnu 2004 u příležitosti oslav 40. vý-
ročí povýšení adamova na město 
panu Miloslavu Kopeckému a panu 
Josefu drbalovi – in memoriam.

 Komise rovněž u příležitosti oslav 
40. výročí povýšení adamova na měs-
to připravila z rozhodnutí Rady měs-
ta adamova návrhy na udělení pa-
mětních listů. tyto obdrželo 31 obča- 
nů města, kteří se významnou měrou 
podíleli a v mnoha případech stále 
podílí na společenském, kulturním  
a sportovním životě ve městě, na jeho 
rozvoji a propagaci.
 Komise pro udělování čestného 
občanství obce připraví pro Radu 
města adamova návrh „pravidel pro 
udělování čestných občanství“, ve 
kterých budou zapracovány náměty 
a připomínky členů RM k této pro-
blematice. Členové komise doporučí 
RM, aby i nadále udělování čestných 
občanství probíhalo nepravidelně, ale 
vždy v úzké souvztažnosti k výročím 
a důležitým událostem, které se tý-
kají města jako takového, farnosti, 
školství, kultury, sportu apod. Je dů-
ležité připravovat udělování čestných 
občanství s dostatečným předstihem 
i z důvodu, aby se toto promítlo do po-
žadavků na rozpočet města pro pří-
slušný rok. Lenka Maláková

 předsedkyně komise

poděkování
 Výbor sVJ Neumannova 2 dě-
kuje ZUŠ adamov za barevné zkráš-
lení boxu pro kontejnery na ko-
munální odpad. poděkování patří 
jmenovitě paní učitelce aleně Bai-
sové a žákům výtvarného oboru.

Výbor SVJ

 sdělujeme občanům, že s účin-
ností od 1. 11. 2007 bude možné na 
Městském úřadě v adamově ko-
pírovat pro veřejnost. toto kopíro-
vání se bude řídit pravidly stanove-
nými vnitřním předpisem a je ome-
zeno pouze na případy, kdy ob-
čané přicházejí v úřední záleži-
tosti a potřebují k tomuto účelu 
zhotovit kopie příslušných listin. 
Kopírování se bude za úplatu pro-
vádět na podatelně. 
 provozní doba kopírování pro 
veřejnost je shodná s úředními ho-
dinami určenými pro veřejnost. 
 dle uvedeného vnitřního před-
pisu nesmí být kopírovány násle-
dující dokumenty:

– díla chráněná zákonem č. 121/ 
2000 sb., o právu autorském, o prá-
vech souvisejících s právem au-
torským a o změně některých zá-
konů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (tj. například 
knihy, skripta, hudební díla, apod.)
– šeky, cestovní šeky, peněžní 
poukázky, depozitní certifikáty, 
dlužní úpisy, akcie, apod.
– průkazy totožnosti, pokud k po-
řízení kopie nedal souhlas občan, 
kterému byl průkaz vydán
– poštovní známky, losy, kolky, 
apod.
– domácí nebo zahraniční měna 
nebo umělecká díla bez svolení 
vlastníka práv.

komise pro udělování 
čestného občanství obce

kopírovÁní pro veřejnost
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rozbor vody ze studánek
 
 Město adamov objednalo u firmy adaVaK s. r. o. provedení laboratorního rozboru vzorků vody ze stu-
dánek ptačí svatyně a pod Novým hradem. Vzorky byly odebrány dne 19. 9. 2007 s následujícím výsledkem:

 studánka ptačí svatyně
Ukazatel  Jednotky  Hodnoty  Hyg.limity  Zkušební metody
1. cheMický A fyZ. roZbor
teplota oC 11,4 
Reakce vody pH  7,51 6,5–9,5  MH ČsN 830520 
     část 9
KNK4,5–celková alkalita mmol/l 5,3 >0,8   dH ČsN 830520 
     část 7
Chem. spotřeba kyslíku–Mn mg/l 0,5 3,0   MH ČsN 830520 
     část 14
Chloridy mg/l 15,0 100  MH ČsN 830520 
     část 11
dusičnany mg/l < 5,0 50   NMH reflektometrie
dusitany mg/l < 0,5 0,5   MH reflektometrie
amonné ionty mg/l < 0,2 0,5   MH reflektometrie
�. biologický roZbor
Mikroskopický obraz jedinci/ml 0 0   MH ČsN 757711
– počet organismů
Mikroskopický obraz jedinci/ml 0 50   MH ČsN 757711
– živé organismy
Mikroskopický obraz % 0,5 10   MH ČsN 757712
– abioseston

 studánka pod novým hradem
Ukazatel  Jednotky  Hodnoty  Hyg.limity  Zkušební metody
1. cheMický A fyZ. roZbor
teplota oC 10,2 
Reakce vody pH  7,26 6,5–9,5  MH ČsN 830520 
     část 9 
KNK4,5–celková alkalita mmol/l 4,2 >0,8   dH ČsN 830520 
     část 7
Chem. spotřeba kyslíku–Mn mg/l 0,6 3,0   MH ČsN 830520 
     část 14
Chloridy mg/l 16,0 100  MH ČsN 830520 
     část 11
dusičnany mg/l 11,0 50   NMH reflektometrie
dusitany mg/l < 0,5 0,5   MH reflektometrie
amonné ionty mg/l < 0,2 0,5   MH reflektometrie
�. biologický roZbor
Mikroskopický obraz jedinci/ml 0 0   MH ČsN 757711
– počet organismů
Mikroskopický obraz jedinci/ml 0 50   MH ČsN 757711
– živé organismy
Mikroskopický obraz % 1 10   MH ČsN 757712
– abioseston

MH – mezní hodnota, DH – doporučená hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota
 
 tento částečný rozbor vzorků vody odebraných z obou studánek provedla provozní laboratoř spo-
lečnosti adaVaK, s.r.o. Výsledné hodnoty laboratorních rozborů v rámci provedených ukazatelů 
vyhovují požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro komplexní posouzení kvality vody je zapotřebí 
i mikrobiologický rozbor, který ovšem nelze v provozní laboratoři společnosti adaVaK provést. Z uvede- 
ných skutečností vyplývá, že v rámci provedených vyšetření vzorků vody nelze s jistotou vodu z obou 
studánek zařadit do kategorie vody pitné, tudíž její konzumaci nelze doporučit. požití vody je na vlastní 
riziko občanů.       OMSÚ
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PřiPrAVUJe Se 
“FórUM ZdrAVéHO MěSTA”
 Mezi základní aktivity Zdravých 
měst náleží komunitní plánování. 
tímto pojmem se rozumí proces, kte-
rý je zaměřen na řešení problémů 
města, jenž vychází z názorů veřej-
nosti. příslušný dokument se nazývá 
“plán zdraví a kvality života” a zahr-
nuje široké spektrum oblastí, které 
mají vztah ke kvalitě života a zdraví 
obyvatel – od životního stylu a zdra-
votní prevence přes životní prostředí 
až po volný čas, sport, kulturu, do-
pravu či bydlení. tento plán bývá za-
měřen na krátké období a je prů-
běžně aktualizován. Je jedním z dů-
ležitých podkladů strategického plá-
nu rozvoje města, který pokrývá vý-
voj města ve výhledu zhruba deseti let.
 aby mohl být komunitní plán vy-
tvořen, je třeba získat nejen vyjádře-
ní občanů k rozvoji města či financo-

vání zájmových aktivit, ale je třeba se 
také dozvědět, jakým způsobem bu-
dou občané za podpory vedení měs-
ta k plnění vytčených cílů přispívat.  
K tomuto účelu se organizují setkání 
s veřejností, která by měla být zdro-
jem informací o názorech občanů na 
zlepšování podmínek života ve měs-
tě a která by měla napomáhat k vy-
tvoření vztahu občanů k obsahu se-
staveného komunitního plánu. první 
veřejné setkání občanů adamova,  
z něhož se získají poznatky pro for-
mulaci základní verze komunitního 
plánu, se připravuje na pondělí 10. pro-
since 2007 do sálu Městského kul-
turního střediska. detailnější informa-
ce o organizaci “Fóra zdravého měs-
ta” obdrží obyvatelé města v dosta-
tečném předstihu prostřednictvím 
plakátů, pozvánek a hlášení měst-
ského rozhlasu.

Za organizační tým Karel Truhlář

mĚsto Adamov 
Člen Národní sítě Zdravých měst Čr (členství od 2007) 

Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21  
RNdr. Karel truhlář, plotní 15, 679 04 adamov 
tel: 549 497 705, e-mail: karel.truhlar@centrum.cz   
Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21  
Marie Neumanová, Městský úřad, pod Horkou 2, 679 04 adamov 
tel: 516 499 627, e-mail: sekretariat@adamov.cz 

v mks – knihovně 
jsou pro vás připraveny 
nové knihy

Z NaUČNé litERatURy:
J. paulová Jak běžet do kopce
K. Macháčková Útěk z ráje
M. Hejkalová U nás v Evropě 
skoro jasno – průvodce počasím 

děti potěŠí:
Veselé pohádky z muzikantské za-
hrádky
Za strašidly na hrady a zámky 2
Česká říkadla, písničky a pohádky
to nejlepší z filmových pohádek

KNiHy pRo ŽENy:
M.J. Zagorka Gričská čarodějnice 1
C. andersonová Vysněný valčík
M. tomešová … a muž ti vládnout 
budete
aw. tash Cesta za hedvábím
i. obermannová V pěně 
Khady Zmrzačená

MiloVNíKůM 
doBRodRUŽstVí:
F. Forsyth afghánec
J. twining dvojitý orel
J. Rollins ledový ostrov

den jazyků – 26. září 2007
 „Milí žáci!“, začalo hlášení školní- 
ho rozhlasu. oslovení nebylo nijak 
neobvyklé, ale zpráva, která se šířila 
do tříd, probudila zvědavost. Žáci se 
totiž dozvěděli o návštěvě anglické-
ho reportéra, který se přijede podívat 
na anglickou vesnici v české škole – 
English Village at Czech school.  
první otázka, která napadla všechny 
studenty, byla, na co se vlastně při-
jede reportér podívat, když zde žád-
ná anglická vesnice není. Jen ti nej-
bystřejší pochopili, že do návštěvy re-
portéra zbývají celé dva dny a tudíž 
je na místě pustit se do práce. 
 Každá třída měla vyrobit jeden 

nebo dva domy v anglickém stylu. 
stavební materiál tvořily krabice, bar-
vy, různé papíry, plastelína, záleže- 
lo na nápaditosti a originalitě žáků,  
a mnohdy i jejich třídních učitelů, kte-
ří jako „stavbyvedoucí“ dohlíželi ve 
své třídě. Každý domek nesl svoje jmé-
no. samozřejmě, že anglické. Na-
příklad oděvy, hodinářství, školní po-
třeby atd. Žáci měli za úkol vymyslet 
a přeložit co nejvíce slovíček, která 
souvisela s jejich budovou. 
 Celé tvůrčí dopoledne provázela 
soutěživá atmosféra. Všichni zaměst-
nanci školy měli možnost hlasovat  
a vybrat tak tři nejlepší anglické domy. 

Hlasování bylo vyrovnané, všechny 
výrobky zaujaly svým ztvárněním.
 a jak to všechno dopadlo? Na prv-
ním stupni se na prvním místě umís-
tila 4.B, na druhém místě 5.a a na tře-
tím místě 3.B.Na druhém stupni zví-
tězil nejvyšší ročník, druhá byla 6.a 
a třetí 7.a. Všechny krásné domy byly 
vystaveny v naší školní jídelně, aby 
potěšily strávníky i naše milé paní ku-
chařky. Jmenované třídy byly odmě-
něny sladkou odměnou. 
 Ke dni jazyků náležela také čin-
nost překladatelská. Žáci druhého 
stupně měli za úkol přeložit nejpou-
žívanější fráze do pěti světových ja-
zyků. V této aktivitě byl nejlepší sed-
mý ročník.

Mgr. Olga Šperková
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městské kulturní středisko Adamov
opletalova 22, MKs 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz, knihovna 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

na měsíc listopad 
jsme pro vás připravili: 
2. listopadu – zájezd na koncert do 
G-studia v Brně nazvaný rY-VOLOV-
KY JSOU HOB-USÁrNY – účinkují 
Miki ryvola a staří i noví přátelé... 
Začátek koncertu je v 19 hodin, vstup-
né 150 Kč. doprava bude zajištěna  
v případě minimálně 25ti zájemců.
3. listopadu – autobusový zájezd do 
Čt v ostravě na natáčení pořadu  
HOdiNA PrAVdY. o vítězství se bu-
de ucházet také rodina Knechtova  
z adamova. Zájezd je zdarma.
4. listopadu – další NeděLNÍ ZA-
STAVeNÍ U KÁVY, začátek v 16.30 
hodin v salonku MKs, vstup volný. 
5. listopadu – zahájení výstavy na 
téma ZACHOVÁNÍ A OBNOVA PřÍ-
rOdNÍHO dědiCTVÍ drAHAN-
SKé VrCHOViNY spojené s bese-
dou s pracovníky společnosti Barví-
nek z podomí.. Začátek v 17.30 ho-
din. Vstupné 20 Kč. 
11. listopadu – zahájení výstavy ob-
razů JANA M. KreJČÍHO ve spo-
lečenském centru na Horce. Začátek 
v 16 hodin. 
12. listopadu – zveme členy obou 
klubů důchodců i ostatní zájemce NA 
NÁVŠTěVU ZUŠ V AdAMOVě iii. 
společně navštívíme výuku v taneč-
ním, výtvarném i hudebním oboru. 
sraz zájemců je ve 14 hodin u vcho-
du do hlavní budovy ZŠ na ptačině. 
13. listopadu – autobusový zájezd 
do Mahenova divadla v Brně na před-
stavení ŠKOLA MANŽeLŮ – NeÚ-

PLATNÝ. Začátek je v 18 hodin, cena 
zájezdu 260 Kč, důchodci 205 a stu-
denti 150 Kč. 
15. listopadu – beseda o cestování 
nazvaná eXPediCe VLAdiVOSTOK 
2006 – ANeB Od KYJOVKY Ke  
KYJeVCe. Začátek v 17.30 hodin. 
Vstupné 25 Kč.
16. listopadu – od 17 hodin se usku-
teční KÁVA O PÁTé S … Hostem lis-
topadového setkání bude herec Měst-
ského divadla Brno a jedna z hlavních 
postav seriálu Černické humoresky 
– četník Zahálka – eriK PArdUS. 
Vstupné 50 Kč.
18. listopadu – od 16.30 hodin Ne-
děLNÍ SeTKÁNÍ S POHÁdKOU – 
POHÁdKY Z KUFrU. Účinkují lída 
a Jarek trnkovi z Brna. Vstupné 30 Kč.
20. listopadu – místo plánovaného 
výletu za krásami našeho regionu se 
uskuteční BeSedA s Jiřím Truhlá-
řem. povídat si budeme o lesích v na-
šem okolí, pro případné zájemce bu-
dou připraveny k promítnutí oba díly 
filmu o prof. opletalovi a nahlédnutí 
knihy, které vydal Šlp Křtiny. Vstup-
né 25 Kč, začátek akce v 17.30 hodin. 
21. listopadu – autobusový zájezd 
do G-studia v Brně na komedii HA-
BAĎŮrA, která je obdobou před-
stavení 1+1=3 a vypovídá o tom, že 
stále platí že „lež má krátké nohy“. 
Začátek v 19.30 hodin, vstupné 280 
a 160 Kč (studenti, důchodci). 
22. listopadu – další POHOdÁKOVé 
dOPOLedNe. pro děti je připravena 
pohádka KdYŽ Jde KŮZLe OTe-
VřÍT. Začátek v 9.30 h, vstupné 25 Kč.
28. listopadu – návštěvu brněnské-
ho planetária – pořadu nazvaného  
Ve STAVU BeZTÍŽe. Začátek po-
řadu je v 18 hodin ve velkém sále br-
něnského planetária. Cena zájezdu 
90 Kč, pro děti a důchodce 65 Kč. 
od 30. listopadu – VÝSTAVA FOTO-
GrAFiÍ BOriSe MOSKOVSKéHO.

na prosinec připravujeme
– 2. prosince Nedělní zastavení u kávy
– 4. prosince slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
– od 9. prosince výstava salon ada-
movských výtvarníků 
– 16. prosince Vánoční koncert sku-
piny Nezmaři
– 22. prosince zájezd na koncert sku-
piny Javory v MdB (přihlášky do 10. lis-
topadu 2007)

soutěž pro fotografy 
amatéry dovoLenÁ 2007  
má už svého vítěze...
 do letošního ročníku, který byl  
v pořadí již XiV., přihlásili občané  
z adamova celkem 22 soutěžních 
snímků, které vypovídají o tom, že 
každý z nás si dovolenou představu-
je a užívá jinak. Někomu vyhovuje do-
volená prožitá v klidu a tichu na za-
hradě, někdo si volných dnů užívá  
u moře, jiný na horách... Všechny 
snímky však dokazují jedno, že doba 
dovolených a prázdnin nám umož-
ňuje dívat se na obyčejné a všední 
věci jinýma, všímavějšíma očima. 
 Návštěvníci MKs v průběhu října 
přidělovali body snímkům, které je nej-
více zaujaly. díky těmto bodům zví-
tězil snímek listy Věry Vyhňákové. 

V rámci říjnového Nedělního setkání 
s pohádkou za dětmi přijela Olga Mar-
ková a Vratislav Schilder s pohádkou 
O neposlušných kůzlátkách. – 21. 10.   

„Káva o páté s...“ – 14. října. Posled-
ním hostem byla zpěvačka Radka Fi-
šarová spolu s Adamem Hanzlem 
(akordeon).

 Na druhém místě se umístily sním-
ky VElKÁ BRitÁNiE a se stejným po-
čtem bodů i JiZERsKé HoRy petra 
Masyryka a na třetím snímek Vodo-
pÁdy Np KRKa petra Cinkla.
 děkujeme všem fotografům ama-
térům, kteří se do soutěže „o nejza-
jímavější snímek z letošní dovolené“ 
zapojili a těšíme se už nyní na se-
tkání při XV. ročníku. pro trojici vítězů 
máme připraveny drobné dárky.
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„na cestě“ s Alenou 
Baisovou...
 V první polovině měsíce října pro-
bíhala v MKs výstava prací adamovské 
výtvarnice aleny Baisové. Navštívila 
ji řada těch, kteří si obrázky a práce 
paní Baisové oblíbili. 
 pro zpestření prohlídky jsme pro 
návštěvníky výstavy připravili malou 
soutěž. Úkolem soutěžících bylo vy-
myslet název pro jedno vystavené díl-
ko. pro autora nejoriginálnějšího po-
jmenování připravila jeho autorka od-
měnu v podobě obrázku. 
 při pročítání všech lístečků s ná-
zvy se na tváři výtvarnice střídal smích 
s vážností. Několik jich odložila bo-
kem, ale vítězný název se skrýval té-
měř vespod hromádky návrhů. Jeho 
autorkou byla (opravdu náhodou) 
žačka paní učitelky Baisové – Mad-
lenka Konečná, která objekt pojme-
novala „Brána snů“. Ještě ten stejný 
večer jsme Madlenku pozvali do MKs 
k převzetí krásné odměny.

možnosti uspořádat v adamově kon-
cert spirituál Kvintetu. dlouho jsem 
váhala, zda koncert připravit do kul-
turního střediska, nebo zda požádat 
k tomuto účelu o „propůjčení“ ada-
movského kostela. i tentokrát mi pan 
farář Kaňa ochotně vyšel vstříc a bylo 
rozhodnuto – koncert se bude konat 
v kostele 4. října. 
 Hned po zveřejnění prvních infor-
mací ke koncertu se hlásili první zá-
jemci o vstupenky. Čím víc se koncert 
blížil, tím většímu množství zájemců 
jsem musela sdělovat informaci, že 
místa k sezení jsou již vyprodaná. 
Mladším tato informace nevadila, hor-
ší byla tato zpráva pro starší a ne-
mocné zájemce. 
 s dušanem Vančurou, jedním  
z šestice členů souboru, jsme se do-
hodli, že do adamova přijedou již ko-
lem čtvrté, aby měli dostatek času ne-
jen na zvukovou zkoušku, ale hlavně 
na prohlídku adamovského kostela 
 a světelského oltáře. Všichni byli na-
ším kostelem nadšeni. Velice se jim 
líbila i okolní příroda a město samotné. 
Všimli si a pochválili barevné „kabá-
ty“, které dostávají paneláky ve měs-
tě, zajímali se o továrnu, vzpomínali 
na lidi z adamova, které znali či znají.
 Koncert samotný si nenechalo ujít 
víc než 230 posluchačů. skupina, kte-
rá vznikla jako první československá 
folková skupina v roce 1960, i v ada-
mově rozdávala radost a pohodu 
všem posluchačům. 
 Chtěla bych i touto cestou podě-
kovat adamovskému panu faráři Ji-
římu Kaňovi za umožnění uspořádat 
koncert v kostele, paní lidušce po-
korné za pomoc při jeho přípravě  
a Janu Koubkovi – majiteli firmy Gama 
adamov, za zajištění dovozu a od-
vozu židlí. poděkování patří i zaměst-
nancům MKs a ostatním, kdo s pří-
pravou a vlastní akcí pomohli.

Jitka Králíčková 

světelský podzim  
v Adamově 

24. listopadu v 16 hodin
SLAVNOSTNÍ VeČer HUdBY, 
VideA A POeZie
(účinkuje soubor Rastislav – dirigent 
J. Martinásek, l. lakomý – člen čino-
hry Nd Brno a další) Vstup volný 

25. listopadu v 10.30 hodin 
SLAVNOSTNÍ MŠe SVATÁ SPO-
JeNÁ S POŽeHNÁNÍM SVěTeL-
SKéHO OLTÁře, OSLAVOZU SVA-
Té BArBOrY – patronky města ada-
mova a farnosti a poděkováním za le-
tošní úrodu
MŠi sVatoU sloUŽí BRNěNsKÝ 
BisKUp VoJtěCH CiKRlE

zprávy z adamovské 
farnosti
 V pátek 2. listopadu se v 15.30 
hodin koná v místním kostele mše 
svatá za zemřelé spojená s průvodem 
se svíčkami na hřbitov.

týden knihoven
 K říjnu neodmyslitelně patří celo-
státní akce týden knihoven. Každo-
ročně se i adamovská knihovna do 
této akce zapojuje a snaží se připravit 
pro nové i stálé čtenáře něco zajíma-
vého. Nejinak tomu bylo letos, kdy tý-
den probíhal ve dnech 1.–7. října. 
 opět jsme dali možnost čtenářům, 
kteří nevrátili ve stanoveném čase za-
půjčené knihy, aby tyto vrátili bez 
úhrady upomínacích poplatků. této 
možnosti využilo celkem 7 čtenářů.  
K návštěvě knihovny jsme pozvali  
i čtenáře nové. přišli čtyři – 2 ženy, 1 
muž a 1 dítě. Novým čtenářům byl pro 
letošní rok prominut čtenářský po-
platek. 
 Knihovnice připravily výstavu pu-
blikací, které byly vydané před rokem 
1930 a které knihovna vlastní. Ve vý-
loze u knihovny najdete ještě i nyní 
výběr titulů regionální literatury. 

spirituál kvintet 
v Adamově
 Když jsme o letošních prázdninách 
společně s farním úřadem a vedením 
Města adamova začali připravovat 
akci, která dostala název světelský 
podzim v adamově, přemýšleli jsme, 
čím jednotliví pořadatelé tuto akci 
obohatí. i já jsem vzpomínala, oprá-
šila všechny staré nabídky a kon-
takty a přemýšlela, koho do adamova 
při této příležitosti pozvat. Každá akce 
je totiž malou sázkou do loterie... Ni-
kdy nevím, zda ten který umělec nebo 
soubor adamovskou veřejnost za-
ujme a přiměje ji opustit teplo do-
mova a televizní obrazovku. Nakonec 
jsem se pustila do jednání ohledně 

Výherkyně soutěže Magdaléna Ko-
nečná
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rozvrh cvičebních hodin
tj sokol Adamov
Přijte si za námi zacvičit 

ZŠ adaMoV i
Úterý 17.30–19.00  
Jóga – Miloslava Rejdová 
Středa 18.00 – 20.00  
Muži – Josef Krátký 

ZŠ adaMoV iii 
Pondělí 20.00 – 21.00 
Ženy – lenka Wellová 
Úterý 17.00 – 18.00  
Věrná garda – Eliška Nováková 
Středa 17.00 – 18.00
Rodiče a děti – dagmar Hrubá  
Čtvrtek 18.00 – 19.00  
Ženy – Marie Martincová 
 20.00 – 21.00  
Ženy/nácvik skladby – lenka Wellová

Hala adaMoV i
Pondělí 17.00 – 18.30   
Malá kopaná-piňoz – petr Neuman
 20.00 – 21.00  
aerobic – Klára Janoušková
Úterý   16.00 – 17.00 
Florbal-dorost – Zdeněk Kufa
 17.00 – 18.30
Basketbal-muži – Jan Nečas
 18.30 – 20.00 
Volejbal MiX – petr prudík
 20.00 – 21.30
Malá kopaná – Mirek svědínek
Středa  17.00 – 18.30  
Malá kopaná-piňoz petr Neuman
Čtvrtek   17.00 – 18.00 
Florbal-dorost – Zdeněk Kufa
 18.00 – 19.30  
Košíková-muži – Jan Nečas
 20.00 – 21.00 
aerobic – Klára Janoušková
Pátek 18.00 – 19.30 
Volejbal-MiX – petr prudík
 19.30 – 21.00 
Malá kopaná – Mirek svědínek

Provoz sauny od 1. 10. 2007
po ženy  15.00 – 22.00 h
Út muži 15.00 – 22.00 h
soukromé saunování dle dohody.
Bližší informace:    
Nedorostek stanislav – 732 268 359
svědínek Miroslav – 602 732 235  
 Helena Kokrdová, 

náčelnice TJ Sokol Adamov

vycházky 
a turistické akce
17. listopadu – Poslední puchýř
Blansko – skalní mlýn – Macocha – 
obůrka – Blansko 20 km, odj. z ada-
mova 7.29 h.
24. listopadu – Zamykání turistic-
kých cest v okolí Velkých opatovic 15 
km, odj. adamov 6.23 – skalice nad. 
sv. 7.21 – Velké opatovice 7.52 h.

pozvánka na výstavu
oBRaZy JaNa M. KREJČíHo 

 Milovníci obrazů Jana M. Krej-
čího se mohou těšit na další vý-
stavu jeho prací v adamově. autor 
je představí ve výstavní síni spo-
lečenského 
centra MKs 
na ul ic i Ko-
menského 6 
od 11. listopa-
du 2007. slav-
nostní verni-
sáž se usku-
teční v neděli 
11. listopadu  
v 16.00 hod. 
Výstavu uve-
d o u  R N d r. 
ivan Koláčný 
a phdr. Jaro-
slav Budiš. 
   V programu 
vernisáže vy-
stoupí dr. si-
mona Holub-
cová se sklad-
bami pro lout-

nu a zpěv. Výstavu připravil MKs 
– Historicko – vlastivědný kroužek. 
Jan M. Krejčí z Mohelna patří ke 
střední generaci výtvarníků – kra-
jinářů. Na svých obrazech zachy-
cuje krajinu mohelnské hadcové 
stepi ve všech ročních obdobích, 
ale objevuje i scenérie jiných míst 
naší vlasti. Nespokojuje se však  
s pouhým popisem krajiny, ale umě-
lecky postihuje její výtvarné hod-
noty, jejího ducha a vytváří v ob-
raze krajiny tajuplnou, až pohád-
kovou atmosféru. Historik umění 
a.B. Král řadil jeho tvorbu mezi 
„magické malířství“. Krajiny Jana 
M. Krejčího umocňuje zvláštní pří-
šeří, atmosférický opar, v němž 
zpodobený výsek reálné krajiny 
přechází do nadregionální duchov-

ní krajiny.
   dalším ob-
líbeným ná-
mětem obra-
zů Jana M. 
Krejčího jsou 
kytice květin. 
autor tvoří 
p ředevš ím  
v technice 
pastelu, tem-
pery a kres-
by. Výstava 
potrvá od 11. 
do 20. listo-
padu a bu-
de otevřena 
od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Jaroslav 
Budiš
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Žili mezi námi 

 Narodil se 21. listopadu 1907  
v praze-Karlíně v dělnické rodině. Měl 
o rok starší sestru Boženu a o čtyři 
roky mladšího bratra oldřicha, který 
se narodil již v adamově, kam se ro-
dina přestěhovala za otcem, který byl 
do adamovského závodu přeložen  
z pražské továrny Ruston v roce 1910.
 Školu obecnou vychodil v ada-
mově, měšanskou částečně (2 roky) 
v Blansku a poslední (třetí) rok v ada-
mově v nově zřízené měšanské ško-
le u nádraží. pak následovalo učení 
v adamovském závodě strojním zá-

JaN BEZCHlEBa st. – 100. VÝRoČí NaRoZENí
mečníkem. Jan se již od dětství za-
pojil do činnosti v dělnické tělový-
chovné jednotě, mimo jiné byl členem 
volejbalového družstva. také občas 
hrával v ochotnickém divadle v děl. 
domě.
 V roce 1932, v době vrcholící svě-
tové hospodářské krize, byli s otcem 
a bratrem (dřevomodelářem) propu-
štěni z práce v adamovském závodě. 
Na radu svého otce, který předpoklá-
dal, že by se mohl v adamově uživit 
nákladní autodopravce (měla se sta-
vět silnice z náměstí k nádraží a po-
zději do Bílovic a adamov se také roz-
růstal výstavbou rod. domků, zejména 
na Kolonii apod.), zakoupil si ná-
kladní auto o nosnosti 2 tuny na úvěr. 
Byl jediným autodopravcem v ada-
mově, o jeho služby měli zájem i ob-
čané z okolí. 
 V roce 1945 v květnu dostal pří-
kaz podepsaný MUdr. a. Martincem 
a předsedou MNV, že jeho auto má 
být použito k okamžitému odvozu re-
patriantů z koncentračních táborů  
do Bílovic, odkud byli po lékařském 
vyšetření odváženi do Brna. to trva-
lo několik dní (k Brnu byly strženy 
všechny železniční a silniční mosty, 
které byly za přispění sov. vojáků, že-
lezničářů a zaměstnanců adamov-
ského závodu opravovány). se svým 

ZdENěK KRUpiCa 
sEdMdEsÁtilEtÝ

 Narodil se 14. listopadu 1922  
v Horákově, v blízkosti Brna. Již od 
dětství se zajímal o sport, zejména  
o fotbal. V tom byl prvotřídním, bylo 
by možno říci rozeným fotbalistou.  
po absolvování Vyšší průmyslové 
školy strojnické v Brně nastoupil za-
čátkem 40. let minulého století do 

adamovského závodu jako konstruk-
tér, později pracoval v technickém 
úseku v útvaru normalizace, a to až 
do odchodu do důchodu. Fotbal hrá-
val za svoji rodnou obec Horákov, za 
aFK Blansko, adamov a nakonec za 
Rudici, kam se začátkem 50. let při-
ženil. později se stal trenérem fot-
balistů v Rudici, kde pracoval také 
jako poslanec MNV. V roce 1960 ná-
hle ovdověl, a tak zůstali se synem 
Janem sami. po deseti letech, v roce 
1970, se znovu oženil s Martou Uxo-
vou z adamova a stal se adamov-
ským občanem. V adamově se Jan 
Neveselý zapojil do veřejné a spor-
tovní činnosti. syn, také fotbalista,  
se oženil a zůstal bydlet v Rudici  
v domku po prarodičích. Jan Nevese-
lý st. v roce 1999 vážně onemocněl  
a 27. února 2000 nemoci podlehl. Byl 
dobrý člověk, dobrý kamarád a spo-
lupracovník. K jeho nedožitým 85. na-
rozeninám si na něho vzpomenou 
především žijící kamarádi – bývalí fot-
balisté, rodina, bývalí spolupracovní-
ci, přátelé a známí.
 

JaN NEVEsElÝ – NEdoŽité 85. NaRoZENiNy

nákladním autem byl také k dispozici 
zdarma např. při odvážení sněhu 
nebo při různých brigádách.
 Ze zdravotních důvodů (astma) 
dal v roce 1950 nákladní auto (no-
vější typ) k dispozici státnímu sektoru 
(Čsad) a nastoupil do adamovského 
závodu – útvaru dopravy jako řidič 
osobního auta, kde pracoval až do 
odchodu do důchodu v roce 1967. 
 V roce 1941 se oženil a se svou 
ženou anežkou, vychovali dceru (1942) 
a syna (1944). anežka však brzy po 
svých 60. narozeninách skonala na 
nevyléčitelnou nemoc dne 28. květ-
na 1971. Jan Bezchleba zemřel dne 
20. ledna 1983 v 75 letech.

 adamovského rodáka Zdeňka 
Krupicu známe z jeho pěveckých vy-
stoupení v adamově, Blansku i na ji-
ných pódiích. K tomuto významnému 
výročí sepsal povídání o svém životě. 
Vzhledem k rozsahu tohoto povídání 
uveřejníme ve zpravodaji – dle pro-
storových možností – jednotlivé čás-
ti na pokračování. Nyní si dovolíme 
ocitovat z tohoto materiálu závěr: „Vá-
žený čtenáři, četl-li jsi až do konce, 
smekám a pokud si myslíš, že moje „ 
curriculum vitae“ je příliš nabubřelé 
na to, co jsem v životě dokázal – máš 
asi pravdu. Možná by stačilo napsat 
toto: 3. listopadu 2007 uplynulo 70 let, 
co se narodil Zdeněk Krupica – muž, 
který zpíval. lidé, kteří mu tleskali,  
už dávno zapomněli nebo už nežijí. 
Když mu bylo 27 let, kdosi v „dobrém“ 
úmyslu řekl, že je starý. od té doby 
to ví, ale nikdy se podle toho neřídil 
– zpívá dodnes. pokud ho ještě nyní, 
v tomto věku, uslyšíte zpívat a taky 
rádi někomu uděláte radost, tak mu 
zatleskejte. Bude rád.“ přání všeho 
nejlepšího do dalších let připojují přá-
telé a známí.
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vzpomínkA

inzerce

dne 2. listopadu uplyne 10 let od úmr-
tí našeho milovaného syna Jiřího 
Švihly. stále s láskou v srdci vzpo-
mínají rodiče a sourozenci. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. děkujeme.

◗ práce doma www.jobdoma.cz
◗ Hledám garáž ke koupi nebo k pro-
nájmu, nejlépe ul. Jilemnického. 
tel. 603 912 477.
◗ doučím němčinu pro základní  
a střední školy. tel. 606 936 332.
◗ prodám zánovní plynový sporák  
s elektrickou troubou s grilem. Cena 
3000 Kč. tel. 608 433 316.
◗ Volné hrobové místo. prodám po-
mník včetně hrobového zařízení na 
starém hřbitově v adamově i. 
tel. 603 799 921. 
◗ pronajmu byt 2+1 v adamově, ul. 
sadová, volný ihned. tel. 737 573 394. 
◗ pronajmu byt 3+1 v adamově, ul. 
sadová, částečně zařízený.
tel. 602 526 162.
◗ pronajmu přízemní garáž v ada-
mově na Horce naproti bývalému in-
ternátu. tel. 607 717 008.
◗ Hledám byt 1-2+1 v adamově. 
tel. 605 903 800.
◗ pRodÁM jídelní stůl 90 x 160 (200) 
cm a 6 čalouněných židlí – hnědý ma-
siv. tel. 605 212 550.
 

dne 30. listopadu by se dožil 70 let 
pan Josef drbal, dlouholetý velitel 
sboru dobrovolných hasičů v adamo-
vě. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka a děti s rodinami.

 i v letošním roce se ZŠ a MŠ ada-
mov snažila u příležitosti Mezinárod-
ního dne seniorů udělat starším spo-
luobčanům města adamova radost. 
 Nejdříve se žáci během pondělí 
1. října ve výuce seznámili se život-
ními změnami které stáří přináší, prak-
tickými radami jak trénovat pamě  
a tělo, či kdy asi půjdou jejich rodiče 
do důchodu. Ve výtvarné a občanské 
výchově pracovali s tématem „Úcta 
ke stáří“.
 letošní nápad uspořádat pro se-
niory dopoledne plné her se paní 
Špačkové i paní Králíčkové líbil, a tak 
jsem se s žáky šestých tříd v hodi-
nách výtvarné výchovy s vervou pus-
tila do vytváření nových, zcela origi-
nálních společenských her. práce to 
pro šesáčky nebyla vůbec jednodu-
chá. Žáci museli vymyslet jméno, cíl 
hry i její pravidla a přitom dbát na  
srozumitelnost a estetičnost prove-
dení. pracovali s nadšením a pílí, 
všichni se chtěli seniorům se svou 
prací pochlubit. ti, jejichž práce byla 
na nejvyšší úrovni, pak byli vybráni, 

aby se zúčastnili se seniory společ-
ného dopoledne plného her. 
 toto dopoledne proběhlo ve čtvr-
tek 4. října v domě s pečovatelskou 
službou. program písněmi Nad horou 
svítá od perta Bendeho a Vodou ži-
vou od anety langerové zahájila  
žákyně třídy 8. B adéla Grimová. po 
dlouhém potlesku se již senioři pus-
tili do hraní her. přestože dostali díky 
žákům z třídy 8. B možnost hrát i zná-
mé, běžně prodejné hry, většinou dá-
vali přednost hrám neznámým a ori-
ginálním, ručně vyrobeným. Žáci ne-
dávali seniorům příležitost se nudit. 
přestože jedna hra střídala druhou, 
na seniorech nebyla patrná žádná 
známka únavy.
 Čas utekl jako voda a žáci se mu-
seli odebrat zpět do vyučování. Všich-
ni se s námi jen neradi loučili a bylo 
na nich vidět, že i přes pokročilejší 
věk si i oni rádi hrají. soudě dle po-
tlesku i mnohých následných díků se 
domnívám, že se nám udělat místním 
seniorům radost podařilo. 

Mgr. Monika Lacová
 

 V sobotu 6. října 2007 se na hřiš-
ti FK adamov uskutečnil první ročník 
turnaje starších pánů o pohár mís-
tostarosty města adamova. turnaje 
se zúčastnila mužstva starších pánů 
nad 35 let z lipovce, Rudice, doub-
ravice nad svitavou a domácího ada-
mova.
 V prvním utkání nastoupil domá- 
cí tým proti Rudici. V pohledném utká-
ní domácí po neproměnění několi- 
ka vyložených šancí za stavu 2:1 na-
konec prohráli 2:3, když soupeř pro-
měnil dvě standardní situace po  
velmi přísně posouzených faulech  
v závěru utkání. V druhém utkání  
jednoznačně přehrál tým lipovce 

doubravici a zajistil si účast ve finále.
 V zápase o třetí místo nastoupil 
adamov proti doubravici a přesvěd-
čivým vítězstvím rozdílem třídy si za-
jistil třetí místo v turnaji.
 Vítězem turnaje se stali starší páni 
lipovce, když ve finálovém souboji 
porazili „ old boys“ z Rudice, kteří skon-
čili na druhém místě.
 Všechny zápasy turnaje přinesly 
pohlednou kopanou s pěknými ak-
cemi a bylo vidět, že starší páni fot-
bal stále umí. Zúčastněné týmy po-
děkovaly za pozvání a také za uspo-
řádání turnaje na kvalitním travnatém 
hřišti, na kterém by se příští rok opět 
rády sešly.

i senioři si rádi hrají

turnaj starších pánů
o poHÁR MístostaRosty adaMoVa
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 Jako učitelka výtvarné výchovy 
na druhém stupni ZŠ a MŠ adamov 
jsem s radostí připravovala celoškol-
ní projekt konaný v rámci celosvěto-
vých oslav architektury. světový den 
architektury vyhlašovaný Meziná-
rodním svazem architektů každoroč-
ně připadá na první říjnové pondělí. 
V rámci jednoho dne si měli žáci ško-
ly připomenout nejběžnější architek-
tonické pojmy, nejvýznamnější stav-
by jednotlivých architektonických slo-
hů i jak tyto slohy rozpoznat. Nejpří-
jemnější cestou, jak dětem vštípit ně-
jaká fakta a dovednosti je formou hry 
či práce, která je samotné baví. Vy-
tváření maket hradů, zámků či mra-
kodrapů tyto podmínky splňovalo, a na 

o nic snažší. přes původní nejednot-
nost poroty se na prvním místě umís-
tila třída 6.B s hradem Karlštejn, na 
2. místě třída 6. a a na 3. místě tří- 
da 8. a. Na druhém stupni se žáci  
7. až 9. ročníků nenudili ani při hle-
dání vítěze teoretické soutěže konané 
formou jedné z nejpoužívanějších 
metod kritického myšlení BiNGa.  
Ve třídě 7. a zvítězila žákyně Kateři-
na stachová, v 8. a Klára doláková, 
v 8. B žák tomáš Novotný a ve třídě 
9. a Romana tůmová. 
 práce všech tříd byly následně vy-
staveny v prostorách školy, kde budou 
sloužit jako ručně vyrobené učební 
pomůcky. Vítězové teoretické i prak-
tické části byli za svoji píli obdarová-

mladí architekti ze zŠ a mŠ Adamov

 Když se mezi návštěvníky objeví 
děti, které gotickému „vysokému umě-
ní“ moc nerozumějí, tak jim přesto při-
pomínám jednu důležitou věc. Vyře-
zat takové sochy, jednu smutnou, dru-
hou vážnou a další veselou, nezapo-
mnět dokonce na vrásky, žilky a neh-
ty na rukách, to není jen tak. Šest lidí 
po devět let znamená, že ten, kdo 
chce dosáhnout úspěchu, musí být 
rozhodně trpělivý a pracovitý. 
 Na ministerstvu kultury se mně při 
jednom jednání paní zeptala: „Ada-
mov? Adamov? Aha, to je u Křtin…“ 
Pevně věřím tomu, že se to někdy bu-
de říkat naopak a že se o to určitě svý-
mi úspěchy zaslouží i dnešní malé 
děti.

Jiří kaňa

výsledcích práce to bylo patrně znát. 
a to, že žáci svojí pílí nestranné po-
rotě složené z netřídních učitelů ztí-
žili hledání vítězů, je jen dobře. a že 
bylo z čeho vybírat. Z rukou žáčků 
prvního stupně vzešla tato díla: stav-
ba pravěké chýše z přírodnin a kres-
ba domů, jak je známe ze současnos-
ti od prvňáčků. druháčci malovali 
domy tak, jak by mohly vypadat za 
stovky let. Vznikaly tak stavby velmi 
barevné a tvarem netradiční. Zároveň 
se stali architekty i v geometrii, když 
si vyzkoušeli rýsovat dům. Velmi se 
jim líbilo, když si otestovali práci s po-
čítačovým programem pro bytové  
architekty a zkoušeli skládat do bytů 
nábytek, zařízení kuchyně, koupelny 
a podobně. třeáci vytvořili prostoro-
vou maketu řeckého chrámu a malo-
vali gotické hrady. Čtvráci vytvořili 
maketu římského Kolosea a žáci pá-
tých tříd pracovali na maketě ro-
mánské rotundy. Na druhém stupni 
vznikly například tyto práce: ve třídě 
6. B gotický hrad Karlštejn, ve třídě 
8. B zmenšenina zámku ve Versailles 
či v 9. a moderní mrakodrap plný re-
klam. Žáci 7. až 9. třídy navíc vytvá-
řeli postery s teoretickými informa-

cemi a obrázky o jednotlivých slozích. 
 po dlouhém rozhodování z prv-
ního stupně zvítězily tyto třídní ko-
lektivy: na 1. místě s maketou román-
ské rotundy třída 5. a, na 2. místě tří-
da 1. B a na 3. místě třída 3. a. Na 
druhém stupni nebylo nalézt vítěze  

ni cenami. Všem vítězům ještě jed-
nou blahopřeji a přeji jim, aby je nad-
šení neopouštělo ani při další práci. 
projekt den architektury se tedy po 
všech stránkách vydařil. Všem spo-
lupracujícím učitelům i vedení školy 
ještě jednou děkuji za podporu.

  Mgr. Monika Lacová

 „Náš“ Světelský oltář se dostává  
v poslední době do povědomí široké 
veřejnosti. I když pochází z rakous-
kého kláštera ve Zwettlu, vytvořily jej 
ruce šesti mistrů, z nichž známe jen 
jednoho, a to Ondřeje Morgensterna 
z Českých Budějovic. Pracovali devět 
let a dílo předali v roce 1525. To, co se 
dnes nazývá Světelský oltář je ale už 
jen asi čtvrtina původního celku. Zby-
tek se ztratil při rekonstrukci kostela 
v Zwettlu v 18. století. Osiřelý oltář za-
koupil a daroval do Adamova kníže 
Alois Liechtenstein, který zde právě 
před 150 lety nechal postavit kostel 
sv. Barbory, patronky horníků a hutní-
ků. Až dnes všem, zejména našim i 
zahraničním odborníkům dochází, ja-
kou světovou perlu tady máme.

Slova pro povzbuzení
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tel. 516 446 112
po – pá: 6.30 – 15.00 hodin

nákup na splátky 
Na místě zaplatíte jen 1/10 z ceny zboží

DOPRAVNÍ FIRMA   
PETR BEZDÍČEK

přijme do pracovního poměru

ŘIDIČE PRO TUZEMSKOU I MEZINÁRODNÍ 
DOPRAVU PRO STŘEDISKO ADAMOV NEBO BRNO
p o ž a d u j e m e : řidičské oprávnění sk. B,C nebo CE 
n a b í z í m e : progresivní platové podmínky, sociální program, příspěvky na dovolenou
k o n t a k t : Petr Bezdíček, tel. 774 448 519, e-mail: bezdicek@unet.cz


